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1, Navrhování a konstrukční materiály. Centrum Hout, The Nederlands, 1995, autorizovaný 

překlad Koželouh, B., 1998 
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Vypracujte návrh a posouzení nosné dřevěné obloukové konstrukce zastřešení sportovního 

objektu o rozpětí 40m a délce objektu 60m v lokalitě Moravské Budějovice. 

Vypracujte: 

Technickou zprávu. 

Statický výpočet základních nosných prvků. 

Výkresovou dokumentaci v rozsahu dispozičních výkresů včetně výpisu materiálu  

VŠKP vypracujte a rozčleňte podle dále uvedené struktury:  

1. Textová část VŠKP zpracovaná podle Směrnice rektora "Úprava, odevzdávání, 

zveřejňování a uchovávání vysokoškolských kvalifikačních prací" a Směrnice děkana 

"Úprava, odevzdávání, zveřejňování a uchovávání vysokoškolských kvalifikačních prací na 

FAST VUT" (povinná součást VŠKP).  

2. Přílohy textové části VŠKP zpracované podle Směrnice rektora "Úprava, odevzdávání, 

zveřejňování a uchovávání vysokoškolských kvalifikačních prací" a Směrnice děkana 

"Úprava, odevzdávání, zveřejňování a uchovávání vysokoškolských kvalifikačních prací na 

FAST VUT" (nepovinná součást VŠKP v případě, že přílohy nejsou součástí textové části 

VŠKP, ale textovou část doplňují).  

 
Ing. Stanislav Buchta, Ph.D. 
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Cílem této bakalářské práce je navrhnout a posoudit dřevěnou nosnou konstrukci 

zastřešení víceúčelové sportovní haly. Objekt se nachází v lokalitě Moravské 

Budějovice. Půdorysné rozměry konstrukce jsou 40 m x 60 m a výška je 10,7 

m. Základními nosnými prvky jsou plnostěnné nosníky, které staticky působí jako 

dvojkloubový oblouk. Konstrukce je navržena z lepeného lamelového dřeva, 

rostlého dřeva a spojovacích ocelových prvků. Stabilita vazníků je zajištěna 

vaznicemi a příčnými ztužidly. Spodní stavba je řešena kotevními bloky z betonu 

umístěných na základových pasech. Čelní stěny jsou zajištěny sloupy a paždíky.  

sportovní hala, zastřešení, lepené lamelové dřevo, rostlé dřevo, ocel,plnostěnný 

vazník, vaznice, sloup, paždík, příčné ztužidlo, dvojkloubový oblouk  

The aim of the bachelor thesis is to design and assess wooden framework 

of roofing of multipurpose sport hall. The object is located in Moravské Budějovice. 

Ground plan dimensions are 40 m x 60 m and height is 10,7 m. The main load-

bearing elements are full length beams, which statically acts as a double-jointed 

arches. The design is made of glued laminated wood, solid wood and connecting 

steel elements. The stability of beams is secured by purlins and transverse 

stiffeners. The substructure is designed with anchor blocks made of concrete 

situated on the foundation strips. The front walls are secured by columns and 

braces.  

sports hall, roofing, glue laminated wood, solid wood, steel, full length beam, 

purlin, column, brace, transverse stiffener, double-jointed arc  

 

 

 

 

 



Pavel Straka Zastřešení sportovního objektu. Brno, 2018. 9 s., 111 s. příl. 

Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav kovových 

a dřevěných konstrukcí. Vedoucí práce Ing. Stanislav Buchta, Ph.D.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci zpracoval samostatně a že jsem uvedl 

všechny použité informační zdroje.  

V Brně dne 22. 5. 2018  

   Pavel Straka 
autor práce  

 



Prohlašuji, že elektronická forma odevzdané bakalářské práce je shodná 

s odevzdanou listinnou formou.  

V Brně dne 22. 5. 2018  

   Pavel Straka 
autor práce  

 



Tímto bych chtěl poděkovat mému vedoucímu bakalářské práce Ing. Stanislavu 

Buchtovi, Ph.D., za čas, který mi věnoval během zpracovávání bakalářské práce, 

jeho rady a ochotné zodpovídání mých dotazů. 


